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§ 25
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen uudistusjaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Nasima 
Razmyarin ja Harry Bogomoloffin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesi-
kansan ja Anna Vuorjoen.

Esittelijä
apulaispormestari
Daniel Sazonov

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaispormestari
Daniel Sazonov

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 26
HUS-yhtymän talousarvioraamin 2023 valmistelu

HEL 2022-007082 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto päätti todeta Helsingin kaupungin kantana, että 
HUS-yhtymän talousarvioraami tulee valmistella seuraavien laskenta-
perusteiden mukaisesti:

 laskennan lähtölukuna toimii valtionrahoituksen pohjana olevat HU-
Sin tilastoidut kustannukset (keskiarvo TP2021 ja TA2022)

 jäsenmaksuosuuksien määrittämisessä käytettävä
kustannustason muutos lasketaan hyvinvointialueiden kustannusta-
son indeksiin perustuen tiliryhmittäin

 kustannustason muutos sisältää myös poistot ja nettorahoituskulu-
jen kasvun

 jäsenmaksuosuuksien määrittämisessä käytettävä palvelutarpeen 
muutos lasketaan ikäryhmittäiseen väestökasvuun perustuen

 kapitaatioperusteiset erät (ensihoito, myrkytystietokeskus, lääkäri-
helikopteritoiminta, hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusope-
tus) sekä terveyskeskuspäivystys lasketaan arvioituun palvelunkäyt-
töön perustuen

 HUS-yhtymälle asetettava tuottavuustavoite 1 % koskee yhtymän 
toimintakuluja kokonaisuudessaan (jäsenmaksuosuuksilla, kapitaa-
tioperusteisilla erillä sekä terveyskeskuspäivystyksen korvauksilla 
rahoitettava toiminta)

Lisäksi jaosto totesi, että edellä mainittuihin laskentaperusteisiin perus-
tuva talousarvioraami ei välttämättä ole lopullinen, koska Uudenmaan 
hyvinvointialueille tuleva valtion kokonaisrahoitus ei vielä ole selvillä ja 
tietojen tarkentuessa talousarvioraami voi muuttua. Mahdollisista muu-
toksista päätetään erikseen ja edellä tarkoitettuja laskentaperusteita 
voidaan tuolloin tarvittaessa muuttaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sote-uudistuksen rahoitusmalli ja sen vaikutukset

Valtion rahoitus sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen on 
yleiskatteellista. Siitä rahoitetaan Helsingin kaupungin ja Uudenmaan 
hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevat palvelut sekä HUS:n jär-
jestämisvastuulla olevat ja järjestämissopimuksen perusteella tuottamat 
palvelut. Yleiskatteellinen rahoitus koostuu laskennallisesta rahoituk-
sesta sekä siirtymätasauksesta.

Valtion yleiskatteellinen rahoituksen pohja hyvinvointialueille määräytyy 
lopullisesti vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Valtion 
rahoitus vuodelle 2023 määräytyy vuoden 2021 tilinpäätöstietojen ja 
vuoden 2022 talousarviotietojen keskiarvon suhteellisena osuutena val-
takunnallisesta vuoden 2022 talousarviotiedoista. Mahdollinen talous-
arviotietojen 2022 ja tilinpäätöksen 2022 välinen ero huomioidaan ker-
takorvauksena hyvinvointialueiden rahoituksessa vuonna 2024.

Valtion yleiskatteellinen rahoituksen pohjaa korotetaan vuosittain kus-
tannustason nousulla ja arvioidulla palvelutarpeen kasvulla. Kustannus-
tason nousua ilmentää hyvinvointialueiden kustannustason indeksi. 
Hyvinvointialueindeksi koostuu ansiotasoindeksistä (painoarvo 60 %), 
kuluttajahintaindeksistä (painoarvo 30 %) sekä hyvinvointialuetyönanta-
jan sosiaaliturvamaksusta (painoarvo 10 %). Kustannustasossa huo-
mioidaan myös mahdolliset tehtävämuutokset. Palvelutarpeen muutok-
sen arviointi perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) ke-
hittämän ja ylläpitämän analyysimallin (some-malli) kasvuennustee-
seen. Palvelutarpeen muutokseen tehdään määräaikainen 0,2 prosent-
tiyksikön korotus vuosille 2023−2029, jolla on tarkoitus kattaa alueille 
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aiheutuvia muutoskustannuksia. Vuodesta 2025 lähtien palvelutarpeen 
arvioidusta kasvusta huomioidaan 80 prosenttia.

Tuorein arvio hyvinvointialueiden kustannustason indeksistä vuodelle 
2023 on 2,48 % ja palvelutarpeen muutoksesta 1,04 %. Palvelutarpeen 
muutokseen tulee 0,2 prosenttiyksikön korotus, joten vuoden 2023 las-
kennassa huomioitava palvelutarpeen muutos on 1,24 %. Hyvinvointia-
lueiden rahoituksen kasvu suhteessa siirtyviin kustannuksiin on 5,14 %, 
josta edellä mainitut kustannustason ja palvelutarpeen muutos kattavat 
3,72 %. Muu rahoituksen kasvu johtuu hyvinvointialueiden tehtävämuu-
toksista, joihin varattu rahoitusta julkisen talouden suunnitelman mu-
kaisesti. 

Uusimpien (5/2022) hyvinvointialueiden rahoituslaskelmien mukaan 
Helsingin saama kokonaisrahoitus sosiaali-, terveys- ja pelastuspalve-
luihin olisi 2 587 miljoonaa euroa vuonna 2023. Kasvua siirtyviin kus-
tannuksiin nähden olisi 4,6 %. Siirtyvät kustannukset on laskettu vuo-
den 2021 tilinpäätöstietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen keskiar-
vona. Kasvuksi vuoden 2022 tilastoituihin sotepe-kustannuksiin muo-
dostuu 3,15 %. 

Uusimpien laskelmien perusteella Helsingin siirtyvien kustannusten ja 
laskennallisen rahoituksen ero on 240,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 
saadaan tämän verran siirtymätasausta, jotta siirtyvien kustannusten ja 
laskennallisten kustannusten eroa ei synny. Siirtymätasaus vähenee 
asteittain, -10 euroa/asukas vuonna 2024 ja lopputilanteessa -100 eu-
roa/asukas vuonna 2029. -100 euroa/asukas merkitsee nykyisellä 
väestömäärällä noin 66 miljoonan euron vähennystä siirtymätasauk-
seen.

Viimeisimmät valtion hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat on julkaistu 
toukokuussa 2022. Ne perustuvat vuoden 2021 tilinpäätöksen ennak-
kotietoihin sekä vuoden 2022 talousarviotietoihin. Laskelmat tarkentu-
vat kesäkuussa 2022 kun saadaan kuntien lopulliset tilinpäätöstiedot. 
Lisäksi laskelmia tarkennetaan vielä syyskuussa 2022 valtion kehysrii-
hen jälkeen. Rahoituslaskelmien keskeneräisyydestä johtuen HUS 
raamin laskentaan liittyy epävarmuuksia ja HUS lopullinen rahoitus 
määräytyy, kun on olemassa lopullinen käsitys valtion kokonaisrahoi-
tuksesta syksyllä 2022. Valtion lopullisen rahoituksen selviämisen myö-
tä raamissa esitettyä tuottavuustavoitetta voidaan joko nostaa tai las-
kea.   

Julkisen talouden suunnitelmassa 2022−2025 hyvinvointialueiden teh-
tävämuutoksina on rahoituksessa huomioitu koti- ja omaishoidon kehit-
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täminen, vammaispalvelujen kokonaisuudistus, kansallinen mielenter-
veysstrategia, muut uudistukset esimerkiksi vanhuspalvelulain mukai-
nen 0,7 henkilöstömitoitus, perusterveydenhuollon hoitotakuun tiuken-
nus, lastensuojelun henkilöstömitoituksen vahvistaminen,  julkisten pal-
velujen kysynnän kasvu yksityislääkärien Kela-korvauksen leikkauksien 
johdosta sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset. Lisäksi hyvin-
vointialueiden rahoitukseen on tehty vähennyksiä (kansallisella tasolla 
40 miljoonaa euroa) perustuen digitalisaatioon, ostopalveluihin ja kilpai-
luttamiseen. Valtion arvio tehtävämuutosten kustannuksista on alhai-
sempi kuin Helsingin oma arvio ja valtion rahoituksella ei tulla täysi-
määräisesti kattamaan niistä aiheutuvia kustannuksia. Rahoituksen li-
säykset eivät kohdistu erikoissairaanhoitoon, joten valtion yleiskatteelli-
sessa rahoituksessa 2023 ei ole osoitettu määrärahoja erikoissairaan-
hoidon tehtävämuutoksiin.

Talousarvioraamin laskennan perusteet

HUS-yhtymän perussopimuksessa on määrätty, että yhtymän talous-
suunnittelu perustuu talousarvioraamiin, josta päättää HUS-yhtymän 
yhtymäkokous. Ensimmäinen yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväk-
si 7.7.2022. Yhtymäkokouksessa tulee päättää vuoden 2023 talousar-
vion raamista.

Raami lasketaan jäsenmaksuosuuksien, kapitaatioperusteisten erien ja 
terveyskeskuspäivystyksestä maksettavan korvauksen perusteella.

HUSin ja jäsenten yhteisessä raamivalmistelussa on keskusteltu jä-
senmaksuosuuksien laskennan pohjaksi asettavasta luvusta. Vuodet 
2020 ja 2021 ovat olleet poikkeuksellisia sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kustannuksien toteumassa johtuen koronapandemiasta. Valtion rahoi-
tus vuodelle 2023 määräytyy vuoden 2021 tilinpäätöstietojen ja vuoden 
2022 talousarviotietojen keskiarvon suhteellisena osuutena valtakun-
nallisesta vuoden 2022 talousarviotiedoista. Perustuen valtion rahoi-
tuksen laskentaperiaatteisiin, laskennan pohjalukuna on perusteltua 
käyttää valtion rahoituspohjaan tilastoitua lukua 741,3 miljoonaa euroa. 

HUS ennustaa vuoden 2022 toteumaksi Helsingin osalta 735 miljoonaa 
euroa. Helsingin talousarvioon nähden ylitys olisi noin 3,5 miljoonaa 
euroa ja HUS Helsingin maksuosuuteen nähden alitusta 35 miljoonaa 
euroa. HUS yhtymätasolla ennustetaan noin 77,7 miljoonan euron ali-
jäämää, jonka kattamisesta Helsingin osuus olisi laskennallisesti noin 
28 miljoonaa eroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymien alijää-
mät tulee lainsäädännön mukaan kattaa vuoden 2022 tilinpäätöksissä. 
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Valtion rahoituksen laskentaperiaatteet ja rahoituksen taso huomioiden 
Helsinki, Uudenmaan hyvinvointialueet ja HUS ovat valmistelleet mallin 
HUS raamin laskentaan. Laskennassa on käytetty samoja parametrejä 
kuin valtion yleiskatteellisen rahoituksen laskennassa. Kustannustason 
muutos lasketaan hyvinvointialueindeksin perusteella. Jäsenmaksuo-
suuden kustannustason muutos lasketaan tiliryhmittäin, jotta erilaisiin 
kustannuksiin voidaan kohdistaa hyvinvointialueindeksin parametreistä 
oikea indeksi. Palvelutarpeen muutos lasketaan väestönkasvun ja ikä-
ryhmien vuoden 2021 toteutuneiden yksikkökustannuksien perusteella, 
jotka korotettu vuoden 2023 kustannustasoon. 

Helsingin HUS:lle kohdentava määräraha koostuu nk. jäsenmaksuo-
suudesta, kapitaatioperusteisista eristä sekä terveyskeskuspäivystyk-
sestä. Yllä kuvatuilla laskentaperiaatteilla lasketaan jäsenmaksuosuu-
den kasvu, johon sisällytetään myös poistot ja nettorahoituskulujen 
kasvu. Kapitaatioperusteiset (ensihoito, Myrkytystietokeskus, Lääkäri-
helikopteritoiminta, hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus) 
erät sekä terveyskeskuspäivystys lasketaan toteutuneisiin kustannuk-
siin ja arvioituun kasvuun perustuen. 

Siirtymätasauksen asteittainen väheneminen sekä palvelutarpeen 
huomioiminen vuodesta 2025 eteenpäin 80 prosenttisesti merkitsee 
tuottavuuden parantamistarvetta Helsingille sekä kaupungin järjestä-
missä että HUS:n järjestämissä ja tuottamissa palveluissa. Tämän 
vuoksi HUS:lle asetetaan 1 % tuottavuusvaade toimintakuluista. Val-
mistelussa on tunnistettu, että tuottavuutta ei voi kohdentaa kaikkiin 
kustannuksiin, mutta myöskään Helsingissä ja muilla hyvinvointialueilla 
tuottavuuden parantamista ei voida kohdentaa kaikkiin toimintoihin. 

Euromääräinen tarkastelu

Edellä mainituilla periaatteilla laskettuna HUS-yhtymän raamiksi muo-
dostuu 762 miljoonaa euroa. Raami merkitsee 4,2 prosentin kasvua 
Helsingin vuoden 2022 HUS talousarviolukuun ja 3,7 % kasvua HUS:n 
vuoden 2022 Helsingin toteumaennusteeseen. HUS vuoden 2022 ta-
lousarvioon nähden esitetty raamiluku merkitsee noin prosentin vähe-
nemää. Mikäli Siltasairaala huomioidaan toiminnallisena muutoksena, 
se kasvattaa raamia 5 miljoonaa euroa, 767 miljoonaan euroon. 

Tarkasteltaessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen saamaa kokonais-
rahoitusta, HUS osuudeksi kokonaisrahoituksesta muodostuu 30 %.

Kun lasketaan kaikkien Uudenmaan hyvinvointialueiden HUS raamit 
samoilla periaatteilla, muodostuu HUS-yhtymän kokonaisraamiksi il-
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man Siltasairaalan toiminnallista muutosta 2 073 miljoonaa euroa ja Sil-
tasairaalan toiminnallinen muutos huomioiden 2 088 miljoonaa euroa. 

Jatkovalmistelu

HUS-yhtymän talousarvioraamista päätetään yhtymäkokouksessa 
7.7.2022 väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän esityksen perusteella. 
Raamivalmistelun aikana on tarkoitus käydä Helsingin kaupungin ja 
Uudenmaan hyvinvointialueiden välisiä koordinaatiokeskusteluja, joi-
den yhteydessä pyritään löytämään yhteinen näkemys raamin oikeasta 
tasosta. 

Helsingin kaupungin viimekätinen kanta HUSin talousarvioraamin oi-
keasta tasosta vahvistetaan kaupunginhallituksessa yhtymäkokouksen 
toimiohjeita annettaessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 27
Järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten kaupunkitasoinen malli 
työryhmän selvitys

HEL 2022-006733 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto merkitsi tiedoksi tämän päätöksen perusteluihin si-
sältyvät Järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten kaupunkitasoinen malli 
-työryhmän työskentelyn tulokset. 

Samalla jaosto merkitsi tiedoksi, että järjestöyhteistyötä, kaupungin 
avustustoimintaa, asukastoimintaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen koordinaatiota jatkosuunnitellaan seuraavien päälinjojen mu-
kaisesti:

 Kaupungin avustustoiminnan muutoksissa keskitytään sotepen ja 
kunta-Helsingin väliseen vastuunjakoon. Kunta-Helsingin sisäistä 
avustustoiminnan työnjakoa ei muuteta. 

 Kaupunginkansliaan keskitetään keskushallinnon ja sotepen avus-
tusten hallinnollinen käsittely ja valmistelu (kuten avustusilmoitusten 
julkaiseminen, muu viestintä ja hakijaneuvonta, aikataulutus). Avus-
tuspäätösten sisällöllisessä valmistelussa tehdään yhteistyötä ja 
hyödynnetään kaikkien toimialojen asiantuntemusta.

 Avustusten myöntämistä koskeva päätöksenteko jakautuu sen mu-
kaan, mistä määrärahoista avustuksia myönnetään. Jos sotepen 
yleiskatteellista valtionrahoitusta koskevassa käyttösuunnitelmassa 
varaudutaan avustusten myöntämiseen, päätös tehdään sotepessä 
(lautakunta tai delegoinnin perusteella viranhaltija). Kunta-Helsingin 
budjettirahoitukseen perustuvassa avustustoiminnassa päätös teh-
dään keskushallinnossa (kaupunginhallitus tai delegoinnin perus-
teella viranhaltija). 

 Valtionperintönä saatavista varoista rahoitettavat avustukset ovat 
kunta-Helsingin avustuksia ja niistä päätetään keskushallinnossa. 
Valtionperintöjen käyttötarkoituspäätöstä tarkistetaan niin, että niitä 
voidaan käyttää Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (Hyte) liit-
tyvään avustustoimintaan. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 
antaa lausunnon hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä 
avustuksista ennen niiden päätöksentekoa keskushallinnossa.  
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 Jaosto korostaa, että avustusten jakamisessa kiinnitetään jatkossa 
korostetusti huomiota järjestöjen yleishyödyllisyyteen, toiminnan 
vaikuttavuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.

 Järjestöyhteistyötä edistetään verkostomaisella mallilla, jota koordi-
noidaan kaupunginkansliasta. Kaupunki on alusta vapaalle kansa-
laistoiminnalle, jossa yhdessä tekeminen ja järjestöaloitteisuus on 
keskiössä. Lisäksi järjestöyhteistyön edistämiseksi perustetaan 
kaupunkitasoinen järjestöneuvottelukunta sekä tarvittaessa toimia-
latasoisia järjestöneuvottelukuntia

 Jatkovalmistelussa turvataan, että kaupungin omien asukastalojen 
toiminta jatkuu nykyisen toimintamallin pohjalta kaupungin ylläpitä-
minä kaikille avoimina, maksuttomina yhteisinä olohuoneina ja ma-
talan kynnyksen yhteisöllisen sosiaalityön toimintana, jossa yhdisty-
vät vapaa-ajanvietto, harrastaminen, työllistäminen, digituki, palve-
luneuvonta sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, ja että taloissa 
on jatkossakin riittävä sosiaaliohjauksen resurssi.

 Asukastalotoiminnan ja ruoka-avun (Stadin Safka) tehtävät keskite-
tään kaupunginkansliaan. Siirron yhteydessä varmistetaan, että ky-
seisillä toiminnoilla on myös jatkossa toimiva poliittinen ohjaus. Ar-
vioidaan vuonna 2024, miten muutoksen myötä asukasosallisuutta 
ja asukastaloja on saatu kehitettyä asukkaiden tarpeisiin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Tehdään päätökseen kappaleeseen 2 seuraavanlaiset 
lisäykset / muutosket:

Lisäys 1:

Valtionperintönä saatavista varoista rahoitettavat avustukset ovat kun-
ta-Helsingin avustuksia ja niistä päätetään keskushallinnossa. Valtion-
perintöjen käyttötarkoituspäätöstä tarkistetaan niin, että niitä voidaan 
käyttää Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (Hyte) liittyvään avus-
tustoimintaan. 
LISÄYS: Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antaa lausunnon hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä avustuksista ennen nii-
den päätöksentekoa keskushallinnossa.

Lisäys 2:
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Jaosto korostaa, että avustusten jakamisessa kiinnitetään jatkossa ko-
rostetusti huomiota järjestöjen yleishyödyllisyyteen, toiminnan vaikutta-
vuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.

Muutos ja lisäys 3:

Järjestöyhteistyötä edistetään verkostomaisella mallilla, jota koordinoi-
daan kaupunginkansliasta. Kaupunki on alusta vapaalle kansalaistoi-
minnalle, jossa yhdessä tekeminen ja järjestöaloitteisuus on keskiössä. 
POIS: Kaupungin itsensä organisoima ja ohjaama neuvottelukuntamalli 
tai muukaan pysyviin edustuksellisiin rakenteisiin perustuva malli ei so-
vi kovinkaan hyvin yhteen alusta-ajatteluun. 
LISÄYS: Lisäksi järjestöyhteistyön edistämiseksi perustetaan kaupunki-
tasoinen järjestöneuvottelukunta sekä tarvittaessa toimialatasoisia jär-
jestöneuvottelukuntia.

Lisäys 4:

"Jatkovalmistelussa turvataan, että kaupungin omien asukastalojen 
toiminta jatkuu nykyisen toimintamallin pohjalta kaupungin ylläpitäminä 
kaikille avoimina, maksuttomina yhteisinä olohuoneina ja matalan kyn-
nyksen yhteisöllisen sosiaalityön toimintana, jossa yhdistyvät vapaa-
ajanvietto, harrastaminen, työllistäminen, digituki, palveluneuvonta se-
kä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, ja että taloissa on jatkossakin 
riittävä sosiaaliohjauksen resurssi."

Lisäys 5:
Asukastalotoiminnan ja ruoka-avun (Stadin Safka) tehtävät keskitetään 
kaupunginkansliaan. LISÄYS: Siirron yhteydessä varmistetaan, että 
kyseisillä toiminnoilla on myös jatkossa toimiva poliittinen ohjaus. Ar-
vioidaan vuonna 2024, miten muutoksen myötä asukasosallisuutta ja 
asukastaloja on saatu kehitettyä asukkaiden tarpeisiin. 

Jaosto hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johanna Seppälä, Osallisuus-ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 09 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto merkitsee tiedoksi tämän päätöksen perusteluihin 
sisältyvät Järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten kaupunkitasoinen 
malli -työryhmän työskentelyn tulokset. 

Samalla jaosto merkitsee tiedoksi, että järjestöyhteistyötä, kaupungin 
avustustoimintaa, asukastoimintaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen koordinaatiota jatkosuunnitellaan seuraavien päälinjojen mu-
kaisesti:

 Kaupungin avustustoiminnan muutoksissa keskitytään sotepen ja 
kunta-Helsingin väliseen vastuunjakoon. Kunta-Helsingin sisäistä 
avustustoiminnan työnjakoa ei muuteta. 

 Kaupunginkansliaan keskitetään keskushallinnon ja sotepen avus-
tusten hallinnollinen käsittely ja valmistelu (kuten avustusilmoitusten 
julkaiseminen, muu viestintä ja hakijaneuvonta, aikataulutus). Avus-
tuspäätösten sisällöllisessä valmistelussa tehdään yhteistyötä ja 
hyödynnetään kaikkien toimialojen asiantuntemusta.

 Avustusten myöntämistä koskeva päätöksenteko jakautuu sen mu-
kaan, mistä määrärahoista avustuksia myönnetään. Jos sotepen 
yleiskatteellista valtionrahoitusta koskevassa käyttösuunnitelmassa 
varaudutaan avustusten myöntämiseen, päätös tehdään sotepessä 
(lautakunta tai delegoinnin perusteella viranhaltija). Kunta-Helsingin 
budjettirahoitukseen perustuvassa avustustoiminnassa päätös teh-
dään keskushallinnossa (kaupunginhallitus tai delegoinnin perus-
teella viranhaltija). 

 Valtionperintönä saatavista varoista rahoitettavat avustukset ovat 
kunta-Helsingin avustuksia ja niistä päätetään keskushallinnossa. 
Valtionperintöjen käyttötarkoituspäätöstä tarkistetaan niin, että niitä 
voidaan käyttää Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (Hyte) liit-
tyvään avustustoimintaan.  

 Järjestöyhteistyötä edistetään verkostomaisella mallilla, jota koordi-
noidaan kaupunginkansliasta. Kaupunki on alusta vapaalle kansa-
laistoiminnalle, jossa yhdessä tekeminen ja järjestöaloitteisuus on 
keskiössä. Kaupungin itsensä organisoima ja ohjaama neuvottelu-
kuntamalli tai muukaan pysyviin edustuksellisiin rakenteisiin perus-
tuva malli ei sovi kovinkaan hyvin yhteen alusta-ajatteluun. 
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 Asukastalotoiminnan ja ruoka-avun (Stadin Safka) tehtävät keskite-
tään kaupunginkansliaan.

Esittelijän perustelut

Edellä mainitut jatkovalmistelua ohjaavat linjaukset perustuvat järjes-
töyhteistyön ja järjestöavustusten kaupunkitasoinen malli -työryhmän 
työhön ja esittelijän siitä tekemiin johtopäätöksiin. Linjaukset eivät edel-
lyttäne toimielinpäätöksentekoa, vaan mahdollisesti tarvittavat toiminta-
sääntöjen muutokset ja henkilöstöä koskevat päätökset voidaan tehdä 
viranhaltijapäätöksinä. Linjausten edellyttämät taloudelliset järjestelyt 
voidaan tehdä osana talousarvion 2023 valmistelua ja päättää talous-
arvion yhteydessä.

Työryhmän työskentely ja tulokset

Kansliapäällikkö asetti Järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten kaupun-
kitasoinen malli -työryhmän ajalle 14.4-20.5.2022. Työryhmän tehtävä-
nä oli laatia kaupunkiyhteinen järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten 
jakamisen malli ja ehdottaa koordinointitehtävän tarkoituksenmukaisin-
ta sijoittumista kaupungin organisaatiossa. Työskentelyssä tuli selvittää 
järjestökentän näkemyksiä. Lisäksi työryhmän tuli tarkastella näkökul-
mina ainakin järjestöyhteistyön määrittelyä ja järjestökentän toimijoita, 
järjestöavustusten hallinnoinnin tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuut-
ta, asukasosallisuuden ja asukasyhteistyön malleja sekä hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä koskevia tavoitteita, toimenpiteitä, yhteistyötä 
ja seurantaa. Työryhmä tarkensi terveyden ja hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen osalta työtä siten, että selvitystyö keskittyi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämislain (612/2021) 6 §:n mukaisen uuden neu-
votteluvelvoitteen sekä järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikutusmah-
dollisuuksien tukemisen tarkasteluun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto käsit-
teli kokouksessaan 2.5.2022 § 19 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen eräiden toimintojen uudelleenjärjestelytarpeita. Jaosto 
merkitsi tiedoksi, että Helsingin kaupungin järjestöyhteistyötä ja järjes-
töavustustoimintaa koskeva kaupunkiyhteinen malli valmistellaan erik-
seen toimivaltaisen viranomaisen päätettäväksi. Jaosto katsoi, että jär-
jestöyhteistyön ja järjestöavustustoiminnan järjestämistä koskeva pää-
tös on periaatteellisesti niin merkittävä, että kaupunginhallituksella tai 
kaupunginhallituksen alaisella sotepe-jaostolla tulee olla mahdollisuus 
ottaa asiaan kantaa. Jaosto katsoi, että kumppanuutta sote-järjestöjen 
kanssa on syytä tiivistää luomalla jatkuva ja säännöllinen yhteistyön ra-
kenne esimerkiksi määrittelemällä yhteyshenkilöt ja yhteistyön tavat so-
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tepe-toimialan palveluissa, ei ainoastaan avustusvalmistelussa. Sote-
järjestöjen neuvottelukunta tai vastaava toimielin mahdollistaisi jatku-
van vuoropuhelun toimintojen kehittämisestä sote-palvelujen vastuu-
henkilöiden ja järjestöjen välillä. Jaosto kehotti työryhmää valmistele-
maan, mitkä järjestöavustukset jatkuisivat sisällöllisesti sotepe-
toimialalla ja mitkä voisi sisällöllisesti siirtää kaupungin talousarvion 
puolelle. Tässä on syytä kiinnittää huomiota myös toiminnan yleishyö-
dyllisyyteen, vaikuttavuuteen ja toimintaedellytysten varmistamiseen, 
jotta järjestöt voivat jatkossakin olla tärkeä osaaja ja resurssi Helsinkiä 
kehitettäessä ja asukkaiden tukena sekä mahdollistamassa asukkaiden 
osallistumista ja vaikuttamista.

Työryhmä järjesti järjestöjen kuulemistilaisuuden 10.5.2022. Kuulemi-
seen oli mahdollista osallistua myös vastaamalla Kerrokantasi-kyselyyn 
4.-12.5.2022. Työryhmä hyödynsi kuulemiseen myös 10.5.2022 sote-
järjestöille järjestettyä webinaaria, vanhusneuvoston ja Helsingin eläke-
läisjärjestöt HEJ ry:n yhteistyötapaamista sekä nuorisojärjestöjen Hel-
sinki Teamin 4.5.2022 tapaamista. Tilaisuuksien avulla tavoitettiin kaik-
kiaan noin 250 järjestötoimijaa ja Kerrokantasi-kyselyyn vastasi 26 eri 
tahoa. Palautteen mukaan järjestöt odottavat selkeitä rakenteita ja 
avoimempaa viestintää yhteistyöhön kaupungin ja järjestöjen välillä. 
Järjestöt toivovat lisää yhteiskehittämistä sekä sektorirajat ylittävää yh-
teistyötä. Järjestöjen ja kaupungin välille toivotaan säännöllisiä tapaa-
misia, joissa on mahdollisuus vaihtaa kuulumisia, mutta myös vaikuttaa 
ja verkostoitua. Järjestöt näkevät oman roolinsa kaupunkilaisten hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisessä keskeisenä. Järjestöjen toiminnan 
tunnistetaan itsessään edistävän hyvinvointia ja terveyttä lisäämällä 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi järjestöt tukevat asukkaita erilai-
sissa elämäntilanteissa. Järjestöt toivovat lisää asukastiloja eri puolille 
Helsinkiä. Järjestöjen mukaan kaupungin tulisi olla aktiivinen asukasti-
laverkon kehittämisessä. Asukastila-kysymyksissä olisi potentiaalia laa-
jempaan yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Järjestöjen avustamises-
sa pysyvyys ja jatkuvuus ovat toiminnan kannalta tärkeitä. Toisaalta 
järjestöt odottavat myös nopeaa reagointia ja ketteryyttä. Järjestöt toi-
vovat myös, että avustusten asiantuntija-arviointiin panostetaan. Pien-
ten avustusten hakuprosessia toivotaan kevennettävän. Lisäksi järjes-
töt toivovat nykyistä parempaa tukea ja ohjausta avustusten hakemi-
seen sekä pienten järjestöjen huomioimista.

Työryhmä kuuli Soste ry:n Järjestöjen sote-muutostuki hankeen asian-
tuntijoita muilla hyvinvointialueilla valmistelussa olevista sote-
järjestöjen yhteistyömalleista. Useimmilla alueilla on jo tehty päätöksiä 
tai on valmistelussa pysyvät yhteistyörakenteet kuten kumppanuus-
pöydät, järjestöareenat ja järjestöjen neuvottelukunnat. Useilla alueilla 
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ollaan lisäksi järjestäytymässä erilaisiin teemoihin kuten lapset ja nuo-
ret, pitkäaikaissairaat ja vammaiset, ikääntyneet, mielenterveys- ja 
päihdeongelmaiset sekä monilaiset muut järjestöt.

Viranhaltijoista koostua Sote-uudistuksen koordinaatioryhmä käsitteli 
työryhmän selvitystä kokouksessaan 24.5.2022.

Työryhmän havainnot järjestöyhteistyön ja avustustoiminnan kokonaisuuden nykyti-
lasta

Työryhmä tunnisti, että kaupungin uusi järjestöyhteistyön kaupunkita-
soinen malli rakentuu kaupungin avustustoiminnan uudesta kaupunki-
tasoisesta mallista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainsäädän-
nöllisistä tehtävistä, sote-järjestöjen neuvottelu- ja yhteistyörakenteesta 
ja muusta järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä aiempaa laa-
jemmasta asukasosallisuuden ja asukasyhteistyön toimintamallista. 
Seuraavassa näitä käsitellään teemakokonaisuuksina ja millaisia erilai-
sia ratkaisuehdotuksia työryhmä tunnisti niiden järjestämiseksi.

Järjestöyhteistyön nykytilassa työryhmä tunnisti paljon toisistaan erillis-
tä, kaupunkiyhteisesti koordinoimatonta toimintaa. Kaupunginkanslias-
sa tehdään yhteistyötä mm. asukasosallisuus- ja maahanmuuttajajär-
jestöjen, vaikuttamistoimielinten taustalla olevien vanhus- ja vammais-
järjestöjen sekä laajemmin sellaisten järjestöjen kanssa, joilla ei ole 
selkeää substanssikontaktia kaupungin muussa organisaatiossa. Toi-
mialojen järjestöyhteistyössä painottuu yhteistyö oman toimialan palve-
luita tuottaviin järjestöihin, mutta selvitystyössä ei kyetty tunnistamaan 
tarkemmalla tasolla avustustoimintaa laajempaa yhteistyötä. Pitkäjän-
teisintä järjestöyhteistyötä on tehty kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, 
jossa järjestöyhteistyöhön sisältyy avustusten lisäksi säännölliset ta-
paamiset ja yhteinen toiminnan kehittäminen. Kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan järjestöyhteistyön toiminnassa on vahva toimijuus mm. kult-
tuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen kanssa. Työryhmä tunnisti myös, 
että järjestöille annettava suora tilatuki, kaupungin tilojen avaaminen ja 
kumppanuus sekä yhteistyösopimukset ovat merkittävää järjestöjen 
toimintaedellytysten tukemista.

Kaupungin avustustoiminta on merkittävin järjestöjen toimintaedellytyk-
sien tukimuoto. Kaupungin avustustoiminnassa havaittiin kuitenkin uu-
distamisen tarpeita. Avustuskuulutusta ja tietoa millaisia avustuksia on 
mahdollista hakea, pidetään vaikeaselkoisina kaupungin sisäisestikin. 
Kaupungin eri avustusmuotojen hakuaikojen epäyhteneväisyys, rapor-
toinnin ja vaikuttavuuden kuvaamisen eri vaatimukset ja avustusvalmis-
telijoiden antama hakijaneuvonta vaihtelevat. Kaupungin ohjeiden mu-
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kaan on mahdollista siirtää avustushakemuksia toisessa avustuskate-
goriassa käsiteltäväksi, mutta yhteistyö eri avustusvalmistelun proses-
seissa on vähäistä. Avustusvalmistelun prosessit eivät myöskään ole 
yhteneväiset kansliassa ja toimialoilla, jonka vuoksi hakijoiden yhden-
vertainen kohtelu ei välttämättä toteudu. Avustuksista päättäminen on 
delegoitu viranhaltijoille, jaostoille, lautakunnille ja kaupunginhallituksel-
le. Kansalaisyhteiskunnan toiminta voisi hyötyä palveluihin sitomatto-
masta, ympäri vuoden haettavissa olevasta pienavustusten kaltaisesta 
avustuslajista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluvelvoitteen osalta 
nähtiin, ettei ainakaan alkuvaiheessa ole mahdollista tehdä tiukkoja ra-
jauksia siihen, millaisten järjestöjen toiminnan voidaan nähdä tukevan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Neuvotteluvelvoite koskee myös 
muita yhteistyötahoja kuin järjestöjä. Helsingin erityispiirre on, että kau-
pungissa toimii paljon valtakunnallisia ja piiritason järjestöjä, joilla on 
vahvaa edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä, mutta asukkaiden arjessa 
vaikuttavat myös lähipalveluissa mm. harrastustoimintaa järjestävät 
paikallistason järjestöt.

Helsingissä on muihin suurempiin kaupunkeihin verrattuna suhteellisen 
paljon omia asukastaloja ja yhteisöjen ylläpitämiä asukastiloja. Kau-
pungin tilojen asukaskäytöstä on useita viranomaispäätöksiä. Esimer-
kiksi kaupunginhallituksen päättämien (20.8.2018 § 505) kaupungin ti-
lojen asukaskäytön periaatteiden mukaan kaupungin tilat ovat varsinai-
sen käyttöajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden käytettävissä. Päättäessään kaupungin tilojen asukas-
käytön periaatteista kaupunginhallitus samalla kehotti kaupunkiympä-
ristön toimialaa ottamaan huomioon asukaskäytön mahdollistaminen 
soveltuvin osin kaikissa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa se-
kä muita toimialoja huolehtimaan hallinnoimiensa asukaskäyttöön so-
veltuvien tilojen lisäämisestä sähköiseen varausjärjestelmään. Tämän 
päätöksen toimeenpano on ollut ennakoitua hitaampaa. Kaupunki uu-
distaa parhaillaan Varaamo- palvelua ja uudistuksen ohessa palveluun 
lisätään vaiheittain uusia tiloja.

Kaupungin asukastalot ja yhteisöjen ylläpitämät asukastilat eivät jakau-
du tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti eri kaupunginosien tai edes suur-
piirien kesken. Uusista asukastiloista tulee säännöllisesti aloitteita, jol-
loin tarkastellaan alueen kaupungin tilojen soveltuvuutta asukaskäyt-
töön ja lähialueen muiden asukastilojen hyödyntämistä. Kaupungin eri 
asukastiloja tarkasteltaessa tulisi painottaa tukea erityisesti sellaisille 
alueille, joissa asukaslähtöinen toiminta on vaimeampaa ja ne siten 
hyötyisivät kaupungin vahvemmasta osallisuustyöstä.
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Kaupungin avustustoiminnan nykytilanteen kuvaus

Työssä on kartoitettu kaupungin talousarviossa nykyisin olevat avus-
tusmäärärahat, päätöstahot, hakemusten ja avustettavien järjestöjen 
määrät, tehtävien päätöksien määrän sekä kartoittanut kaupungin 
avustustoiminnan kehittämistarpeita ja mahdollisia vaihtoehtoisia malle-
ja kaupungin avustustoiminnan järjestämiseen. Vaihtoehtoisten mallien 
etuja ja haasteita on analysoitu osana työtä. 

Kaupungin talousarviossa 2022 on varattu yhteensä 49,4 miljoonaa eu-
roa avustuksiin. Vuosittain kaupungille tulee noin 3 000 avustushake-
musta ja päätöksiä avustuksista tehdään satoja. Päätöksiä avustuksis-
ta tehdään kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa, lautakun-
nissa, jaostoissa sekä viranhaltijoiden toimesta. Järjestöt voivat hakea 
avustusta useammalta taholta kaupungilta, kun avustuksia myönnetään 
eri lähteistä eri tarkoituksiin. Järjestökuulemisessa tuli esille, että välillä 
on vaikea tunnistaa, mistä avustusta tulisi hakea. Yleis- ja toiminta-
avustuksissa avustuksensaajat säilyvät suhteellisen samoina vuodesta 
toiseen.

Kaupunginhallituksen avustusmäärärahoista tuetaan kaupunginvaltuus-
ton talousarviopäätöksellä neljää yhteisöä, tämän lisäksi kaupunginhal-
litus päättää asukasosallisuuden ja muiden yhteisöjen avustuksista 
(yleisavustukset). Kaupunginkansliassa jaetaan lisäksi työllisyys- ja ko-
touttamisavustuksia. Keskushallinnon avustusten kokonaismäärärahat 
ovat noin 2,7 miljoonaa euroa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta jakaa 
avustuksia iltapäivätoimintaan ja vapaaseen sivistystyöhön 9,8 miljoo-
nalla eurolla. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 
avustusmääräraha oli 20 000 euroa ja pelastuslautakunnan 122 500 
euroa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahat ovat suu-
rimmat, 28 miljoonaa euroa. Kulttuurijaosto jakaa näistä 17 miljoonaa 
euroa, liikuntajaosto 8,4 miljoonaa euroa ja nuorisojaosto 2,6 miljoo-
naa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusmäärärahat ovat vuoden 
2022 talousarviossa 6,7 miljoonaa euroa. Näistä 500 000 euroa on so-
siaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla ja 6,2 miljoonaa euroa 
valtionperintöjen talousarviokohdalla. Lisäksi valtionperintöjen talousar-
viokohdalta on osoitettu erilliseen avustushakuun avustusmäärärahoja 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1,3 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja 
terveystoimialalle 0,7 miljoonaa euroa. Kaikki sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan avustusmäärärahat on raportoitu valtion tilastoinnissa sote-
kustannuksiksi. Lautakuntien ja jaostojen lisäksi avustuksista tehdään 
myös viranhaltijapäätöksiä. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö mahdollistaa avustusten ja-
kamisen valtion yleiskatteellisesta rahoituksesta. Lain sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisestä (7 § 4 mom.) perusteluissa todetaan, et-
tä järjestöjen toimintaedellytyksien tukeminen voi harkinnan mukaan 
tarkoittaa myös avustusten jakamista järjestöille. Kaupungin hallinto-
säännössä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla tehtävissä on 
avustusten jakaminen.

Työryhmän näkemyksiä nykyisen sosiaali- ja terveystoimen avustusten uudistami-
sesta

Työryhmä kartoitti vaihtoehtoisia ratkaisuja sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan sekä pelastuslautakunnan nykyisin jakamien avustusten koko-
naisuuteen. Lisäksi tarkasteltiin kaupungin avustustoiminnan kokonai-
suuden päätösvalmistelua ja päättäjätahoja. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen sekä kaupunkiympäristön toimialan avustustoiminta on hyvin spesi-
fiä, jonka vuoksi työryhmä näki, että avustustoiminnan yhtenäistämisen 
toimenpiteitä on tarkoituksenmukaista kohdentaa erityisesti kaupungin-
kanslian, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan 
avustustoimintaan.

Työssä tunnistettiin kolme vaihtoehtoista ratkaisua sosiaali-, terveys- ja 
pelastuslautakunnan avustuksiin:

 sosiaali- ja terveyslautakunnan ja pelastuslautakunnan jakamat 
avustukset jaetaan jatkossa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakun-
nassa valtion yleiskatteellisesta rahoituksesta sekä valmistelu ja 
päätöksenteko avustuksista on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimia-
lalla, 

 osa nykyisistä järjestöavustuksista jaetaan sosiaali-, terveys- ja pe-
lastuslautatoimialalla valtion yleiskatteellisesta rahoituksesta, osa 
siirtyy kaupungin rahoitettavaksi ja päätettäväksi, 

 kaikkien nykyisten sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä pelastuslau-
takunnan avustuksien haku, valmistelu ja koordinointi siirtyy kau-
pungille, rahoitus ja päätöksenteko siirtyy osin tai kokonaan kau-
pungille. 

Ratkaisussa, jossa nykyiset sosiaali- ja terveyslautakunnan ja pelastus-
lautakunnan avustukset jaettaisiin valtion yleiskatteellisesta rahoituk-
sesta nykytilanne säilyisi lyhyellä tähtäimellä ennallaan.  Pidemmällä 
tähtäimellä on mahdollista, että valtion rahoituksen vähentyessä järjes-
töavustuksiin käytettävät määrärahat ja avustettavien järjestöjen määrä 
vähenevät.  
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan jakamat avustukset on jaettu eri avus-
tuslajeihin: lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemi-
nen, nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, ikäih-
misten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, kansanterveysjärjestöjen 
tukeminen, mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen, vammais- ja 
kehitysvammatyön tukeminen, maahanmuuttajatyön tukeminen sekä 
monialayhdistykset.

Pelastuslautakunta jakaa avustuksia Helsingin Pelastusliitolle, Helsin-
gin Väestönsuojeluyhdistykselle, Suomen meripelastusyhdistykselle 
sekä Suomen punaisen ristin Helsingin ja Uudenmaan piirille. Avustuk-
sensaajien toiminta kytkeytyy kiinteästi pelastustoimintaan. 

 Jaoston kehotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan jaka-
mia avustuksia on tarkasteltu tarkemmin avustuksensaajittain ja kartoi-
tettu, mitkä avustuksista voitaisiin jatkossa jakaa sosiaali-, terveys- ja 
pelastuslautakunnan päätöksillä valtion yleiskatteellisesta rahoituksesta 
ja mitkä voitaisiin siirtää jaettavaksi kaupungin talousarviomäärärahois-
ta.

Mikäli osa nykyisistä avustuksista jäisi jaettavaksi sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimialalla, tällaisiksi avustuksiksi on tunnistettu:

 sosiaali- ja terveyspalveluita täydentävän ammatillisen järjestötoi-
minnan avustukset, 

 avustettavat toimijat, joiden toimintaa ei voi siirtää ostopalveluiksi tai 
kilpailuttaa, 

 järjestötoiminta, jonka avustettavaa toimintaa ei voi siirtää järjestet-
täväksi muulla tavoin

 pelastuslautakunnan nykyiset avustukset 

Hajautetussa ratkaisussa kaupungin talousarviomäärärahoista rahoitet-
taviksi avustuksiksi jäisivät hyvinvointia ja terveyttä edistävät kansan-
terveysjärjestöt, kotoutumisen tukea tuottavat järjestöt, ikäihmisten liik-
kuminen, vammaistyötä tukeva avustustoiminta sekä perhejärjestöt 
nuoriso ja- ja vapaaehtoisjärjestöjen osalta. Päihde- ja mielenterveys-
työn sekä osin nuorten ja aikuisten avustusten osalta tulisi tarkemmin 
selvittää avustettavia tahoja ja tehdä sillä perusteella ratkaisut, minne 
avustukset jatkossa kuuluisivat. Mikäli avustuksia haettaisiin kahdesta 
paikasta, voisi tämä aiheuttaa haasteita viestintään sekä järjestöille sen 
tunnistamiseen, mistä avustusta hakea.

Ratkaisussa, jossa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestöavus-
tusten haku, valmistelu ja koordinointi siirrettäisiin kaupungille, voitaisiin 
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päätöksenteko ja rahoitus joko keskittää tai hajauttaa. Määrätyt avus-
tukset voitaisiin rahoittaa valtion yleiskatteellisesta rahoituksesta ja 
määrätyt kaupungin talousarviomäärärahoista. Tässä tapauksessa 
myös päätöksentekoa voitaisiin hajauttaa esimerkiksi kaupunginhalli-
tuksen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kesken. Jos 
päätöksentekoa halutaan keskittää, yksi tunnistettu vaihtoehto kaupun-
ginhallituksen ohella voisi olla perustaa kaupunginhallitukseen avustus-
jaosto.

Mikäli sosiaali- ja terveystoimialan avustusvalmistelu siirtyisi kaupungil-
le mutta päätöksenteko hajautettaisiin kaupunginhallitukselle, sotepe-
lautakunnalle ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan viranhaltijoille, 
haasteiksi tunnistetaan päätöksenteon esittelijöiden ja valmistelijoiden 
sijaitseminen eri organisaatioissa, asiantuntijuuden ajautuminen kauas 
valmistelusta, kytköksen katoaminen palvelutoimintaan ja muuhun jär-
jestötoiminnan tukeen ja kokonaisuuden vaikea hallittavuus yhdellä ta-
holla (suuri määrä hakemuksia ja päätöksiä).

Valittavan ratkaisun osalta on huomioitava, että tällä hetkellä nykyinen 
sosiaali- ja terveyslautakunnan ja pelastuslautakunnan avustama toi-
minta ei pääosin suoraan sovellu avustettavaksi kaupungin muiden 
toimialojen ja kaupunginkanslian avustusmäärärahoista. Ratkaisut, 
joissa osa tai kaikki avustettavasta toiminnasta siirtyisi muun tahon 
jaettavaksi, edellyttäisivät avustusohjeiden, avustuslajien ja avustusten 
myöntämisperiaatteiden päivittämistä. Päivityksiä tarvittaisiin mahdolli-
sesti myös hallintosääntöön ja toimintasääntöihin. Näiden tekeminen 
vie aikaa, jonka vuoksi on haasteellista toteuttaa avustushakuja aiem-
massa sosiaali- ja terveyslautakunnan avustushaun ja maksatuksen ai-
kataulussa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksista osa on hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytysten edis-
tämistä. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6 § tode-
taan, että kunnan on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdolli-
suuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lain 7 §:ssä sama 
tehtävä annetaan hyvinvointialueelle. Lainsäädännön näkökulmasta 
kummallakin on tehtävänä edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämis-
työtä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Työryhmä tunnisti, että sosiaali- ja terveystoimen avustuskokonaisuutta 
tarkastellessa on otettava huomioon, että kaupungin hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen ohjausryhmän (hyte-ohry) yhdeksi tehtäväksi on 
annettu koordinointi ja määrittely painopisteistä, jotka toimivat kaupun-
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gin avustustoiminnan jakoperusteina hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen osalta. Tämä tehtävä ei ole käytännössä toteutunut, mutta kau-
pungin avustustoiminnan uudistaminen voi antaa edellytykset tehtävän 
toteuttamiseen ja avustustoiminnan kytkemiseen kaupungin hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen. Tämä nä-
kökulma puoltaisi, että osa tai kaikki hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen avustuksista siirtyisivät kaupungin talousmäärärahoilla rahoitet-
tavaksi ja päätettäväksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on jakanut avustuksia ruoka-
aputoimintaan. Asukastalotoiminta ja ruoka-aputoiminta on päätetty 
siirtää kaupungin toiminnaksi. Näihin kytkeytyvä avustuskokonaisuus 
olisi järkevää siirtää samalle taholle kuin toiminta. Nykymallissa kau-
punginkanslia vastaa asukasosallisuuden avustuksista, joten mikäli tä-
mä tehtävä pysyy ennallaan, asukastalotoiminta ja siihen kytkeytyvä 
avustuskokonaisuus olisi tarkoituksenmukaista siirtää kaupunginkansli-
aan. Ruoka-aputoiminnalle ei ole tunnistettavissa muusta kaupunkior-
ganisaatiosta selkeää paikkaa, siihen jollain tavalla kytköksissä oleviksi 
toiminnoiksi voidaan nähdä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vapaaeh-
toistyön koordinointi sekä asukastalot, joiden verkostoa hyödynnetään 
ruoka-avun jakamisessa.

Työryhmän työssä sosiaali- ja terveystoimialan nykyisten avustusten 
järjestämisestä esitettiin erilaisia näkemyksiä. Nähtiin, että keskittämi-
nen kaupungille ja myös kaupungin rahoitettavaksi olisi uudessa tilan-
teessa tarkoituksenmukaisinta. Esitettiin, että avustusmäärärahat on ti-
lastoitu sote-kustannuksiksi ja muualla Suomessa hyvinvointialueet tu-
levat jakamaan järjestöavustuksia. Mikäli avustuksia keskitettäisiin, 
vaihtoehtoina nähtiin kaupunginkanslia sekä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala. Järjestöyhteistyön koordinoinnilla ja järjestöavustuksilla nähtiin 
olevan yhteys, joten ne olisi hyvä olla lähekkäin.

Työryhmän näkemyksiä uudesta kaupunkiyhteisestä avustustoiminnan mallista

Uusi kaupunkiyhteinen avustustoiminnan malli pitää sisällään ratkaisuja 
ja kehittämisehdotuksia nykyisen sosiaali- ja terveystoimialan ja pelas-
tuslaitoksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian 
avustusvalmisteluun ja päätöksentekoon. Kasvatuksen ja koulutuksen 
ja kaupunkiympäristön toimialan avustusvalmistelu ja päätöksenteko on 
tarkoituksenmukaista säilyttää nykyisellään. Yhteistä kaupungin avus-
tustoiminnalle tulisi olemaan yhdenmukaisemmat käytännöt muun 
muassa hakuun, hakijoiden neuvontaan, viestintään, avustusten käytön 
valvontaan ja raportointiin. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 21 (32)
Kaupunginhallituksen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto

Asia/3
06.06.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Työryhmä tunnisti kaupungin avustustoiminnan tukiprosesseissa kehi-
tettävää. Uudistus voidaan välittömästi käynnistää avustustoiminnan 
viestinnän ja aikataulujen yhtenäistämisellä. Hel.fi -avustussivusto rat-
kaisee osin nykyistä viestinnän hajanaisuuden haastetta, koska sinne 
on koottu tietoa kaupungin jakamista avustuksista. Kerran vuodessa 
myönnettävien avustusten hakemisen ja myöntämisen aikataulujen yh-
tenäistäminen tulee vaatimaan siirtymäaikaa. Osassa avustuksissa on 
jatkuvia hakuja ja tätä kokonaisuutta on tarkoitus tarkastella laajemmin 
uudistamisen yhteydessä. Viestinnän ja aikataulujen yhtenäistämisen 
jälkeen seuravana askel voisi olla avustusperiaatteiden kehittäminen 
kaupunkitasolla. Kaupunkiyhteiset avustusperiaatteet voisivat toimia 
avustustoiminnan tahtotilan ja tavoitteiden ilmaisuna. Nykyiset avustu-
sohjeet ovat teknisluonteiset eikä niistä ilmene kaupungin tahtotila 
avustustoiminnassa. Avustuksien käytön valvontaa ja raportointia tulee 
yhtenäistää. 

Avustustoiminnan yhteisen tietopohjan, valmistelukäytänteiden ja -
periaatteet, valmisteluprosessi ja avustusvalmistelijoiden keskinäinen 
yhteistyö vahvistaa asiakaslähtöistä toimintakulttuuria avustustoimin-
nassa. Kaupunkiyhteiset avustusperiaatteet ohjaisivat toimialojen ja 
kanslian avustusperiaatteiden uudistamista ja samassa yhteydessä voi-
taisiin arvioida yleis- ja hankeavustusten välistä painotusta avustustoi-
minnassa. Avustusperiaatteiden kehittämisessä tulee huomioida, että 
osaa avustustoiminnasta ohjaa lainsäädäntö. Kaupunkiyhteisen avus-
tustoiminnan kehittäminen edellyttää koordinaatiota ja johtamista ja 
avustusjärjestelmän kehittämistä.

Riippumatta siitä, missä sote-avustukset valmistellaan tai päätetään 
jatkossa, harkittavaksi tulee kaupunginhallituksen asettama sote-
neuvottelukunta, joka kokoaisi laajasti sote-järjestöt, mahdollistaisi jat-
kuvan vuoropuhelun toimintojen kehittämisessä ja jonka tehtäviksi an-
nettaisiin myös lausuntojen, kannanottojen ja esitysten antaminen.

Työryhmän linjaukset sote-avustuksia koskien

Valmistelun kuluessa tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtona näyttäy-
tyi sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä pelastuslautakunnan avustus-
ten osalta olisi siirtää avustushaku ja avustusvalmistelu kaupungin-
kansliaan. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta tekisi päätökset val-
tion yleiskatteellisesta rahoituksesta rahoitettavista avustuksista ja 
kaupunginhallitus muista ennen sote-avustuksina käsitellyistä. Lisäksi 
yksittäinen Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen avustus olisi järke-
vää siirtää kaupunginhallituksen jaettavaksi. Muilta osin avustusvalmis-
telu ja -päätöksenteko säilyisi nykyisellään. 
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Pidemmällä tähtäimellä olisi tarkoituksenmukaista ja vaikuttavuutta pa-
rantavaa kehittää kaupungin avustustoimintaa kokonaisuudessaan. 
Kehittämistyöllä selkeytettäisiin aikatauluja, viestintää, käytäntöjä, yh-
tenäistettäisiin prosesseja ja valmistelua sekä ilmaistaisiin kaupungin 
tahtotila avustustoiminnassa. Lisäksi osana kehittämistyötä voitaisiin 
kehittää avustuslajeja. Kehittämistyön tulisi olla vaiheistettua. 

Jatkossa, mikäli sosiaali- ja terveystoimialan järjestöavustukset siirtyvät 
kaupungille, ne kytkettäisiin hyvinvoinnin ja terveyden osalta ainakin 
osittain hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteisiin. Hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen järjestöavustusten kriteereissä ja ja-
koperusteissa voidaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaan huo-
mioida valtuustokausittain asetettavat painopisteet. On kuitenkin tun-
nistettava, että tämä voi tuoda järjestöjen toimintaan ennakoimatto-
muutta, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet paino-
pisteet vahvistetaan valtuustokausittain ja niistä päätetään hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä kaupunkistrategiaan ja toi-
mintaympäristöanalyysiin perustuen. Painopisteet ohjaavat hyvinvointi-
suunnitelman valmistelua, joka osaltaan päätetään kaupunginvaltuus-
tossa.

Työryhmän kuvaus kaupungin ja järjestöjen erilaisista vuorovaikutusrakenteista

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 6 § mukaan kunnan on 
edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestö-
jen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisessä. Toimintaedellytykset sisältävät järjestöyhteis-
työtä ja avustamista sen nykyisissä eri muodoissa ja vaikutusmahdolli-
suudet tarkoittavat mm. sitä, että järjestöt ovat laajasti mukana kau-
pungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmissä ja verkos-
toissa sekä vaikuttamistoimielimissä.

Jatkossa Helsingin kaupungin on neuvoteltava vähintään kerran vuo-
dessa yhdessä HUS-yhtymän sekä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritys-
ten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seu-
rannasta. Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryh-
mä on käsitellyt uutta neuvotteluvelvoitetta kokouksessaan 24.11.2021. 
Ohjausryhmä päätti, että jatketaan jo nyt tehtävää hyvää yhteistyötä eri 
kumppaneiden kanssa. Lisäksi tunnistetaan keskeiset toimijat ja raken-
teet. Neuvotteluille luodaan toimintamalli vuoden 2022 aikana niin, että 
se kytketään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän työ-
hön ja vuosikelloon. Ratkaisuehdotus on saatettu tiedoksi myös sosiaa-
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li- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmään 24.3.2022 sekä käsitelty 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostossa.

Työryhmä tunnisti joitakin kaupungissa jo valmiina olevia verkostoja, 
joita voidaan osallistaa hyvinvoinnin ja terveyden neuvotteluvelvoitteen 
toteuttamiseksi. Esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan koordi-
noima Liikuntaparlamentti kokoaa yhteen keskeiset liikunta-alan järjes-
töt. Kulttuuri-, nuoriso-, vanhus- ja vammais- ja maahanmuuttajajärjes-
töjen yhteistyöhön on erilaisia valmiita verkostoja, jotka jo nyt toimivat 
osin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkitasoisessa koko-
naisuudessa.

Uuden neuvotteluvelvoitteen toimintamallin rakentamisessa tulisi huo-
mioida, miten järjestöyhteistyön koordinaatio päätetään ratkaista kau-
punkitasolla. Helsingin laajan yhteistyökentän vuoksi yhtenä ratkaisuna 
olisi rakentaa neuvottelukokonaisuuden toimintamalliin erillinen osio 
järjestöjen kanssa käytäviin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
neuvotteluihin. Tämä osa toimintamallia tulisi rakentaa yhteistyössä jär-
jestökentän kanssa erikseen sovitulla tavalla. Neuvotteluja käytäisiin 
perusteellisemmin aina valtuustokauden alussa osana hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen painopisteiden valintaa. Tällöin neuvottelutulos 
vaikuttaisi suoraan painopisteiden valintaan sekä kaupungin hyvinvoin-
tisuunnitelman rakentamiseen sekä mahdollisesti avustuskriteereihin, 
mikäli päätetään, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopis-
teet sisällytetään joihinkin kaupungin avustuslajeihin. Muina vuosina 
neuvottelut kytkettäisiin osaksi talousarviovalmistelua sekä toiminnan ja 
talouden suunnittelua. Näissä neuvotteluissa pääpaino olisi tavoitteiden 
seurannassa ja toimeenpanon tarkistuksessa.

Neuvotteluvelvoitteen toimintamalli tulisi rakentaa toimivaksi kokonai-
suudeksi siten, että lainsäädännössä mainitut yhteistyötahot ovat yh-
denvertaisessa asemassa. Toimintamallia rakentaessa tulisi tunnistaa 
ja määritellä keskeiset neuvotteluihin osallistuvat tahot. Toimintamallin 
rakentamiseen tulisi osoittaa riittävät resurssit ja sen toimeenpano hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän johtamana.

Kokonaisnäkemyksenä edellä mainitun hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen järjestöyhteistyön kehittämisen lisäksi työryhmä tunnisti, että 
kaupungilla on kehitettävää laajemmin, jotta järjestöjen osaaminen kye-
tään hyödyntämään mahdollisimman kattavasti. Kaupungin tulevassa 
järjestöyhteistyön mallissa nähdään, että järjestökentän kanssa vahvis-
tetaan kumppanuutta ja yhteistyötä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen laajan käsitteen sekä sote-järjestöjen runsauden lisäksi työryh-
mä tunnisti, että kaupungilla on paljon muitakin teemoja, joissa järjestö-
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jen kanssa tulisi tiivistää yhteistyötä.  Esimerkiksi ympäristöalan järjes-
töt ja opetustoimen vanhempain- ja kasvatusalan järjestöt olivat sellai-
sia, joita työryhmässä ei tarkasteltu laajemmin. Lisäksi nähdään, että 
kansalaisyhteiskuntatoiminta on itsessään tärkeää ja avustustoimin-
nassa ja järjestöyhteistyössä ei ole kyse vain kaupungin palvelutoimin-
nan täydentämisestä vaan myös aktiivisen kansalaisuuden, osallisuu-
den ja demokratian vahvistamisesta sekä kaupunkilaisten tiedon ja 
osaamisen hyödyntämisestä. 

Työryhmä tunnisti myös, että kaupungin varsin kirjava nykykäytäntö 
solmia erilaisia kumppanuuksia ja yhteistyösopimuksia, joissa sitoudu-
taan esimerkiksi kaupungin omarahoitukseen, työntekijäpanokseen, ti-
latukeen tai tutkimusyhteistyöhön, vaatii tarkempaa tarkastelua ja yh-
dessä sovittavaa toimintamallia.

Sotepe-jaosto linjasi päätöksessään 2.5.2022 § 19, että kumppanuutta 
sote-järjestöjen kanssa on syytä tiivistää luomalla jatkuva ja säännölli-
nen yhteistyön rakenne esimerkiksi määrittelemällä yhteyshenkilöt ja 
yhteistyön tavat sotepe-toimialan palveluissa, ei ainoastaan avustus-
valmistelussa. Sote-järjestöjen neuvottelukunta tai vastaava toimielin 
mahdollistaisi jatkuvan vuoropuhelun toimintojen kehittämisestä sote-
palvelujen vastuuhenkilöiden ja järjestöjen välillä.

Työryhmän kuvaus asukasosallisuuden ja asukasyhteistyön nykymallista

Työryhmä selvitti vaihtoehtoja asukastilakokonaisuuden (kaupungin 
omat ja kaupungin avustamat yhteisöjen ylläpitämät) sekä alueellisen 
asukastoiminnan, yhteistyön, viestinnän ja koordinaation yli toimiala- ja 
organisaatiorajojen järjestämiseksi. Tähän kokonaisuuteen löytyy yh-
tymäpintoja kaupungin omien asukastalojen lisäksi palvelukeskusten 
avoimeen toimintaan ja tiloihin sekä Stadin Safka ruoka-avun toimintoi-
hin. Sotepe- jaosto kehotti päätöksessään 2.5.2022 § 19, toimimaan 
uudelleenjärjestelyjen valmistelussa siten, että sosiaali-, terveys- ja pe-
lastustoimiala (sotepe) jatkaa toimijana sosiaalisen luototuksen, Hel-
singin Lapset SIB -sopimuksen ja pelastuskoulun osalta sekä päätoimi-
jana palvelukeskustoiminnan osalta. Edelleen jaosto kehottaa toimi-
maan valmistelussa siten, että kaupungin virastot, liikelaitokset ja muut 
toimialat (kunta) jatkavat toimijana asukastalotoiminnan, osallistuvan 
budjetoinnin ja ruoka-aputoiminnan osalta. 

Asukastoimintaa järjestetään sekä kaupungin eri toimialojen ylläpitä-
missä tiloissa että yhteisöjen ja yritysten ylläpitämissä tiloissa. Helsin-
gissä on pääsääntöisesti asukaskäytössä olevia tiloja noin 50. Lisäksi 
on joukko muita tiloja, joita asukkaat käyttävät kokoontumiseen, mutta 
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joiden pääsääntöinen tarkoitus ei ole asukastilana toimiminen. Näitä ti-
loja hyödynnetään erityisesti kaupunginosissa, joissa ei ole omia asu-
kastaloja/-tiloja. Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuksilla 
tuetaan yhteisövetoista asukastoimintaa tuen kohdistuessa pääsään-
töisesti tilavuokriin ja henkilöstön palkkoihin. Vuonna 2022 avustetaan 
21 tilan ylläpitämistä ja 22 työntekijän palkkausta.

Kaupungin asukastalotoimintaa ja yhteisöjen asukastilatoimintaa ei ole 
kehitetty ja koordinoitu kokonaisuutena.  Kaupunginkanslian viestintä-
osaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö on vastannut asukasosallisuu-
den avustusvalmistelusta ja yhteistyöstä asukasosallisuuden avustusta 
hakevien ja saavien järjestöjen kanssa ja sosiaali- ja terveystoimiala 
puolestaan on vastannut kaupungin oman asukastilatoiminnan kehit-
tämisestä. Mikäli sosiaali- ja terveystoimialan avustustoiminta siirretään 
kaupunginkansliaan, jää kaupunginkansliaan edelleen asukasosalli-
suuden avustukset. Tällöin olisi perusteltua, että kaupungin ylläpitämät 
asukastalot siirretään kaupunginkansliaan.

Työryhmässä todetut mallit asukastoiminnan ja asukastilojen koordinointiin ja kehit-
tämiseen

Tavoitteena on asukastoiminnan ja tilojen koordinointi ja operatiivinen 
palvelun tuottaminen ja kehittäminen kokonaisuutena siten, että kau-
punginosien asukastoimintaan soveltuvia eri tiloja voitaisiin käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti. Asukkaiden ja yhteisöjen 
toiminnan kannalta ei ole useinkaan merkityksellistä tilasta tai toimin-
nasta vastaava taustaorganisaatio vaan tilan saatavuus, soveltuminen 
monipuoliseen toimintaan ja tilan joustava käyttö ja varaaminen. 

Työryhmä tunnisti seuraavat kolme vaihtoehtoa:

a) Malli, jossa kaupungin asukastilat ja asukastilatoiminnan kehittämi-
nen ja koordinaatio olisi kaupunginkansliassa. 

b) Malli, jossa kaupungin asukastilat siirrettäisiin kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialalle ja asukastilakokonaisuuden kehittäminen ja koordinaa-
tio säilyisi kaupunginkansliassa. 

Pitkällä tähtäimellä arvioitavaksi myös vaihtoehto: 

c) Hajautettu malli siten, että kaupungin asukastalot luovutettaisiin yh-
teisöille ja kaupunkitasoinen kehittäminen ja koordinaatio säilyisi kau-
punginkansliassa 
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Valmistelun aikana tarkoituksenmukaisimpana näyttäytyi malli A. Mal-
lissa kaupunki tehostaisi eri asukastilojen ja asukasosallisuuden asian-
tuntijoiden aluelähtöistä yhteistyötä. Kaupunginkansliassa sijaitsevien 
stadiluotsien, yritysluotsien ja asukastalotyöntekijöiden sekä toimialojen 
aluetyöntekijöiden (mm. yhdyskuntatyö, nuorisopalveluiden aluetyö) yh-
teistyötä tiivistettäisiin ja kehitettäisiin suunnitelmallisesti yhdessä jär-
jestöjen kaupungin palkka-avustuksella palkkaamien koordinaattorei-
den kanssa. Mallissa B asukastalotoiminnat siirrettäisiin kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialalle ja pitkällä tähtäimellä tunnistettiin vaihtoehto C, 
jossa kaupunki luovuttaisi omat asukastalot yhteisöjen ylläpidettäviksi.

Mallin A vahvuutena voidaan nähdä kaupunginkansliassa oleva osalli-
suusmallin kehittäminen ja koordinaatiotehtävä, alueosallisuuden vah-
va osaaminen sekä kaupunkiyhteinen osallistuva budjetointi. Lisäksi 
kaupunkiyhteinen digitaalisten osallistumispalvelujen kehittäminen on 
kaupunginkansliassa.  Malli mahdollistaisi kokonaisuuden holistisem-
man kehittämisen ja yhdenmukaisten toimintatapojen ja koordinaation, 
kun olisi suora toimivalta johtaa ja päättää asioista. Mallin B vahvuute-
na on kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialla olevat muut rajapinnassa lähellä 
olevat palvelut ja toiminnot. Toimialalla on osaamista, tiloja ja muita re-
sursseja myös aluetyöhön. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on vastan-
nut tähän asti Varaamo-palvelun kehittämisestä ja ylläpidosta. Mallin C 
vahvuutena on järjestöjen vahva osaaminen, paikallistuntemus ja kan-
salaistoimintalähtöinen kehittäminen asukastalotoiminnan järjestämi-
sessä. Mallissa saataisiin synergiaetua yhdistelemällä joustavasti kau-
pungin ja paikallisyhteisöjen osaamista ja resursseja. Avustuskriteerei-
den ja kumppanuussopimusten avulla voitaisiin varmistaa edelleen 
kaupungin asukastalotoiminnalle asettamien tavoitteiden ja toimintata-
pojen toteutuminen. Kaupungilla säilyisi kehittämis- ja koordinaatiovas-
tuu kokonaisuudessa.

Vaihtoehtoja tarkastellessa Stadin safkan osalta tunnistettiin, että pal-
velu tulee kytkeä joko asukastalotoimintaan tai siirtää se kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialalle.

Työryhmän tunnistamia asukastilatoiminnan kehittämiskohteita pitkällä tähtäimellä

Kaupunki on tunnistanut tarpeen koordinoida asukastoiminnan ja tilojen 
kehittämistä kokonaisuutena siten, että kaupunginosien eri tiloja voitai-
siin käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti. Työryhmä tun-
nisti, että palvelukeskukset olisi hyvä sisällyttää kokonaisuuteen, jossa 
tarkastellaan kaupungin eri tilojen mahdollisuuksia maksuttomaan asu-
kaskäyttöön. Tämä edellyttää kaupungin asukaskäyttöön soveltuvien ti-
lojen käytön ja toiminnan koordinaation kehittämistä organisaatiolähtöi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 27 (32)
Kaupunginhallituksen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto

Asia/3
06.06.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

sen tavan sijasta laajempana alueellisena toimintana. Osana tämän 
kokonaisuuden palveluverkostoa olisi hyvä tunnistaa kaupungin omien 
palveluiden ja tilojen lisäksi järjestöjen ja muiden kaupungin sidosryh-
mien tuottamat palvelut ja tilat. 

Kaupunkilaisten tiedonsaantia ja eri palveluiden löytämistä voitaisiin 
parantaa esimerkiksi avaamalla kaupungin palvelukartta ja toimipiste-
rekisterikokonaisuus myös järjestöjen käyttöön. Jos järjestöt voisivat 
hyödyntää toimipisterekisteriä myös omien palveluidensa viestimiseksi 
kaupungin palvelukartalla, parantaisi se huomattavasti näkymää alueel-
liseen palveluverkkoon. Espoon kaupunki on kokeillut vastaavaa yh-
teistyössä EJY ry:n (hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yh-
teistoimintaelin) kanssa.

Asukasosallisuuden avustusmääräraha vuodelle 2022 on ollut 1 096 
000 euroa. Vuoden 2022 avustuspäätöksessä pääosa avustusmäärä-
rahasta kohdentui asukastilatoiminnan vuokra- ja palkkakustannuksiin.  
Hakijamäärien ja uusien avustettavien tilojen määrän kasvaessa avus-
tussummat hakijaa kohden uhkaavat pienentyä vuosi vuodelta, joka 
vaatii järjestöiltä yhä enemmän omarahoitusta tilojen ja toiminnan kulu-
jen kattamiseksi. Asukasosallisuuden avustuslajeja – ja kriteereitä olisi 
hyvä uudelleenarvioida kaupunkiyhteisessä järjestöavustusmallissa.

Työryhmän linjaukset uudeksi kaupunkitasoiseksi järjestöyhteistyön malliksi selvityksen pohjalta

Helsingin järjestöyhteistyön kaupunkitasoisessa mallissa yhdistyisi 
kaupungin toimialojen palveluissa jo oleva sisällöllinen osaaminen ja 
uusi kaupunkitasoinen järjestöyhteistyön kehittäminen, jota jatkossa 
tehtäisiin kaupungissa verkostomaisesti johtaen. Uutta toiminnassa oli-
si yhteiset toimialariippumattomat toimintatavat järjestövuorovaikutuk-
seen, säännöllisyys, selkeä yhteistyön rakenne ja viestintä.

Uusi järjestöyhteistyön malli koostuisi  kaupunginavustustoiminnasta, 
järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja neuvotteluista hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämiseksi, säännöllisistä järjestökentän ja kaupun-
gin yhteisistä tilaisuuksista, asukasosallisuudesta ja aluetyöstä, yhteis-
työverkostoista, kaupungin tilojen asukaskäytön kehittämisestä, vapaa-
ehtoistyöstä, kaupunkitasoisen vuosikellon laadinnasta kaupungin yh-
teiseen järjestötoiminnan tukeen ja järjestötoimintaan, järjestöviestin-
nästä ja -neuvonnasta, erilaisesta asukaslähtöisestä toiminnasta ja sen 
tukemisesta. Järjestöyhteistyön mallissa kaupunki toimisi alustana 
kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle, auttaisi järjestöjä verkottumaan 
keskinäiseen yhteistyöhän ja edistäisi asukkaiden omaehtoista toimin-
taa.
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Malliin sisältyisi seuraavat kokonaisuudet:

a) Kaupungin avustustoiminta. Kaupunkitasoisen järjestöyhteistyön 
mallin johtamiseen ja koordinointiin sisältyisi avustuskokonaisuuden 
(joko hajautettu tai keskitetty) kaupunkitasoisen valmisteluyhteistyön, 
linjausten ja yhdenmukaisten tukiprosessien johtaminen ja koordinointi. 
Järjestöavustuskokonaisuuden uudistus koostuisi hakuaikojen yhden-
mukaistamisesta, avustushakuinfoista ja hakuneuvonnasta, eri avus-
tuslajien yhteyshenkilöistä, yhdenmukaisesta hakemusten päätösval-
mistelusta ja päätösesitysten laadinnasta päättäjätahosta riippumatta. 
Avustuskokonaisuuteen liittyisi lisäksi toimintaperiaatteiden luonti pää-
tösten toimeenpanoon, maksatukseen, yhteistyöhön hakijoiden kanssa 
esimerkiksi avustusten käyttötarpeiden muuttuessa sekä avustusten 
käytön valvonnan ja raportoinnin yhtenäinen malli. Mallin keskitetty joh-
taminen ja koordinaatio edellyttäisi kaikkien avustusta valmistelevien 
kaupungin toimijoiden osallistumista verkostoon.   

b) Kaupunkilaisten käytössä olevat tilat yhteisölliseen asukastoimin-
taan. Nykyisiä kaupungin asukastaloja ja yhteisöjen ylläpitämiä asukas-
tiloja kehitettäisiin laajempina aluekokonaisuuksina. Kehitettäisiin alu-
eellista palveluverkostoa, jossa olisi sekä kaupungin että järjestöjen ja 
muiden sidosryhmien tiloja, joita voitaisiin hyödyntää asukas- ja yhtei-
sölähtöiseen toimintaan. Alueellista yhteistyötä ja kumppanuutta vah-
vistettaisiin yli hallintorajojen. Kaupunginkansliaan ehdotettavaan koor-
dinaatio- ja kehittämistehtävään tulee kohdentaa resurssit. 

c) Kaupungin tilojen asukaskäytön edistäminen. Järjestöyhteistyön mal-
liin kytkeytyisi myös kaupungin tilojen asukaskäytön edistäminen kau-
punginhallituksen vahvistamien (20.8.2018 § 505) asukaskäytön peri-
aatteiden mukaisesti. Kaupungin tilojen saaminen enenevässä määrin 
asukas- ja yhteisökäyttöön, muiden erillisten asukastilojen tarpeen ar-
vellaan vähentyvän.   

d) Kaupungin ja järjestöjen erilaiset vuorovaikutusrakenteet. Kaupunki 
tiivistäisi järjestöyhteistyötä luomalla jatkuvan ja säännöllisen yhteis-
työn rakenteen vuorovaikutukseen kaupungin ja sen toimintojen kehit-
tämiseksi järjestöjen kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 
luotaisiin erikseen lakisääteinen uusi neuvottelumalli. Uusi lakisäätei-
nen tehtävä edellyttää resursointia ja järjestöyhteistyön toteuttamiseen 
tulisi nimetä yhteyshenkilöt. 

Järjestöyhteistyön mallin verkostomainen johtaminen, koordinointi ja 
viestintä keskitettäisiin kaupunginkansliaan siten, että toimialoilla olisi 
tarvittava resursointi järjestöyhteistyön koordinointiin ja toteuttamiseen. 
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Verkostomaisen johtamisen ja toteuttamisen mallissa yhteinen koordi-
naatio ja johtaminen kaupunkitasolla edellyttää yhteisen tietopohjan 
vahvistamista sekä kaupunkiyhteistä, toimialariippumatonta mallia jär-
jestöyhteistyön toimeenpanoon. Toimialoilla tulisi olla nimetyt, järjes-
töyhteistyön vastuutyöntekijät muuhunkin kuin avustustoimintaan, joilla 
on toimialaan liittyvien järjestöjen riittävä substanssituntemus ja joilla 
on yhteys toimialan palveluihin ja siellä toteutettavaan järjestöyhteis-
työhön. Järjestöyhteistyön ja avustustoiminnan johtamisessa ja koordi-
naatiossa korostuu verkostomainen johtaminen ja kanslian sisäisen yh-
teistyön vahvistaminen.

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kaupunkiyhteisen organisoitumisen 
ja kehittämisen kokemusten perusteella on oletettavaa, että järjestöyh-
teistyön ja avustustoiminnan kaupunkiyhteinen malli omalta osaltaan 
auttaa lisäämään kaupungin järjestöyhteistyön selkeyttä, järjestelmälli-
syyttä ja johtamista sekä vahvistaa entisestään kaupungin osallisuus-
työn laajempaa kokonaisuutta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johanna Seppälä, Osallisuus-ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 09 310 79780
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Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256
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Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.05.2022 Pöydälle

Jaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin eh-
dotuksesta. 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 25, 26 ja 27 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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